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Beantwoording raadsvragen over 

uitstaande leningen 

2378629  18 juni 2019 

Geachte mevrouw Morskieft, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 11 mei jl. ontvingen wij uw raadsvragen over uitstaande leningen zorggeld. Dit naar aanleiding 

van een krantenartikel in de Twentsche Courant Tubantia van zaterdag 11 mei 2019, waarin een 
artikel staat over het uitlenen van zorggeld aan familie en bekenden en dat dit volgens de 

Twentsche Courant Tubantia bekend zou zijn bij Samen14/OZJT. Ook zou er (zoals in het artikel 
staat) geen reden zijn om het contract te weigeren of te ontbinden omdat het voor een 

aanbesteding blijkbaar niet verboden is om verstrekte leningen te hebben uitstaan.  
 

Via deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 

1. Is het college van deze constructie op de hoogte en zo ja, sinds wanneer en wat is 
uw mening hierover? 

Niet effectieve en onrechtmatige besteding van zorggeld, al dan niet in de eigen kring, is altijd 
aanleiding voor grondig onderzoek bij en maatregelen tegen deze zorgbureaus. Ons schaarse 
zorggeld moet immers alleen ingezet worden voor goede zorg. In de onderzoeken die wij tot nu 
toe hebben verricht, zien wij dat zorggelden niet altijd worden besteed aan hetgeen waarvoor 
het bedoeld is, namelijk personeel inhuren om kwalitatief goede zorg te leveren. Eén van de 
risico indicatoren in het kader van het Barrièremodel is niet voor niets de loon-omzetverhouding. 

 

2. Bent u het met het CDA eens dat zorggeld besteed moet worden aan datgene 
waarvoor het bestemd is, dus de zorg en de directe kosten voor de bedrijfsvoering? 

Absoluut, zoals wij in ons vorige antwoord ook verwoorden. Dit is ook de reden waarom wij flink 
inzetten op het opsporen en voorkomen van zorgfraude. En in de Twentsche Courant Tubantia 
van 24 mei jl. heeft u kunnen lezen dat deze inzet vanuit Samen14/OZJT wordt geïntensiveerd. 
Wij leveren hieraan een grote bijdrage. 

 

3. Vindt u het ook stuitend dat Samen14/OZJT hierin geen reden ziet om de 
samenwerking te beëindigen? 

Als dit inderdaad aan de orde zou zijn, is dat zeker stuitend. Maar wij weten inmiddels dat deze 
informatie niet afkomstig is van Samen14/OZJT en dat zij hierop ook rectificatie hebben gevraagd 
van de Twentsche Courant Tubantia. 

 

4. Wat zou volgens u de consequentie moeten zijn voor de samenwerking met 
Samen14/OZJT? 

Wij verbinden hieraan geen consequenties voor de samenwerking met Samen14/OZJT, niet 
anders dan dat wij samen met hun extra inzetten op de aanpak van zorgfraude. 
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5. Gaat u in gesprek met Samen14/OZJT om de aanbestedingsprocedure aan te passen 
en deze excessen niet alleen tot een minimum te beperken, maar simpelweg uit te 

bannen? 
Ja, hierover blijven wij met elkaar in gesprek om voor nu en in de toekomst zorgfraude zoveel 

mogelijk tegen te gaan en aan te pakken. 
 

Wij veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


